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VIRA DEL MAR (Chile) 26 /)0" Diár-íos. 'Hlldius e '1', V.
- Ofereceu o presidente viJt!!a,! A"A eludes, n dit'et�>l' dl,ss,tS
um 13:1moço de 50 talhet'es à! <rnpr-esn.s flli )Jt'esGllt(;, respon
Panair do Brasí'l e seus hóspe- deu numa.. ulocuç5.o de Improvi
des, por motivo da inaugura" 50, <L qual' pqui, procUl'ame'fl
ção da, linha Rio-Sa,nLi-ago.
Tendo o. presidente dr; Chi!.,
saudado num "tOl-lst" ealol'oso

tLJ HJ'ailli1111Eu caro
c"ustitlli uma. coll.i�

d" !J:1_odc-ll�3ntes

R.a. Ad. 8 Oflelnu
Rua São Paulo, _
ITOUPAVA smo...

Graves aconteGimentlils no Maranhã-o

n lll'e�ddf-:nlt, vi
nii�!.ls pi�cf]igiQ'"

J1',gillil. Letra n,'

• ;Pal'is. 1 I rp} -- O

Pl'csidcnte ila Hepnhliea,
SI', Yíucent Auriól p-t'fliu

ni' rmnr.nn f:,(üte

hoje á larde ao Si'. Geor

ge;; Bido1HJI, j';Jr't acettar
missão a Iormar Q

novo W1bi!l('!e J'1'aIJC['S,
l':\Hl�. 1 1{;P) � O.;

circulos políticos locais

que não "fio boas as lJéI'S�

lleeti\'w; do �r. Ge,�,rgês
Bi,jalllt para f'ormar o

novo g:l]lille�e de cn;lli
são l1al'im�f!l. eein (J.� {Oo"

nrI1l1i!itas, por'érn os socta

listas jú de.elanl1'Hrn que
não farão p<1l'tc' de ne-

nhum ·governo dirigido
]lor um membro 110 mo,'

vtmcn' o repl1hlicano po

popular. J ú se faJa que o

proxímo !hlcT 'jloIíLico ao

ser r-o n vidado para Ior-
Conclue na 2.9. }lg+a... letra G}

a solenldade
FPOLIS., 1 (Da Corr::ppüll

dente da 11e1'ido) --'- O ga\'e�'lW
dor concedeu ![l, exoneração pe
dida pelo jornalista. Rub"nq Ar
ruda. Ramr s, .-to (';J.rgo d,' sllb�

diretor peria] (]'3 Penit81h:i1íl'i3t
do Estad'Ü,

.

FPOLIS" 1 (Do ·COrjo,'.,-,!;t'll
dente da l\j";ll'id o) 0-- O cet ,

Marcos ECl1ldtr dii'i!1:iu;ao pro
sidente da Crlrni1!'�1 Munieipaí
d a Florii1nôpoHs. o �LegHii1:r. te'"
legl'ama;
"Agr:ttlp:c:u s(�llsibili��ad�] :t 11\1 ....

menagem. prelSt.ul.lu por êsse
Çonselho ao 111"U ,,,autlnsu il"
mão, Vitor I-:'ond(;1-, l{:llHlo o

nome de]" a uma rua ,h Ca:pi.
tal. Julgo, porém, que 'J subs

tituição do nome da rua Blu.

menau, pelo ex-ministro da Via.
ção, não foi uma, idéia feliz, Ví
tor Konder fira. maior amigo da.

ccmuna blmn6naul'nse e jamaig
consentil'ia. nest" !'uhsti-tuiçãD;
se em vldu fú::"S!; consultado" ...Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



AunaI o viu nascer,
ccntnadícãe fa.ôcinantc. com a

socíedade em que vive e ondE
labuta.
E' c chileno uma das, crtalü

Ta" mais artificiais com que te

nho j1ru.ticad,o. O' únlco chilellQ
!Il�tur:�J, a. única na.tureza te'lú
rica deste meio, que cenheqo, é

O presidente Videla, Seu estilo
passeai se embebe
ni,tZJ_o dEF,tE mundo a'nda oro

;formação. E:;-te primeiro magis'
troado ati fôra um anfíbio do
nosso vale amazônico, daqueles

I narrancos que so.'em hoje .,1rD
;reaparecer amanhã, ou um pro

I
du'o de vossa. natureza asrup
tivn.
Tenho {1 ímpreasâo que uma

�-----.--------" 1.9.lgid.a influencia britânica prc., reir",
cura modelar o chileno num

A.
' individuo .sóIJl':o, cerebrral e in-

I
trovert ldo. A amabilidade, t

. hospttaüdade, a polidez, são prc-hrnvurn e Sl'I1tHlo rlt> dever. verbiais entra vós. Con�.ider{l OE

::VIas r.úo para os conmnitsas . chllenos muito .maís acolhedo C
.

"O escoleiro ._-- I!' 'l. o dicio- res que < s brasileiros e os -ar. ..

• .

11
•

ern gentín�s. ]l.1)3.S não sais efusi O preSIdente (1a RepuJ:llca. Onano verme 10 _.- e um m -

"',, '.
, ", , .vos nem derramados. Ha.

po,!,;r.
(.gfe Filhu, hoje, mats quehro de uma or-gun'zaçâo tnían- .

t d d
.

di
.

aqui um cer o pu ar o ln ivr-
nunca, está convencido da uU,til de caráter burguês, que tem duo Se dar ce-m o arrebata'
r ddI' t' 1um cunho mil-tur e l1'o]iticG 1:,OS menta a, que .se entregam entre I 11 e c a pra,l{:u (e suas uu-

• ,

it l'f t ., nós cor exemplo os baianos di('acias publicas, .apesar daspalses capi a "S as .

' -

.' '. .
.

1 <' ;- ,'3- Dep'_Lrl3.IDOS no ?h).leno uma -ç-rr- cntlcflS severas (rue Ih!.' tem IAssm os e-cotelros sao qu I tuosídad .

na 'linha da enduta 1
. '. .

. ..' e' -

a gUllS JOl'na1g ([a OpOSl.SI agressores JnternuclOnats. que 'o faz inglês. da parte sul
Aliás, a de:fin'lçãu de agres- do continente.

Sal', ou melhor, de agressão, � Observe�, desde mlnna pri-
.

'

meír-a víSlr,cr, a este paíS, que o
um prtmor'. homem aqui, recebe urna edu_
·'AgrEssão - diz O d;Óonúr'lo caçã-o para, ser um animal cau

[.omuni�iH _.- é um ataque ar- teloso, conscientemente prapa
mudo pOI' um dos vários p.ai- mdG para viver dentro de um

. "

t t t regulamento de precauções. Co-
ses ímpertalrs as con ra ou ra

mo o solo às vezes o invade, em
D&(,ão com O PI'Oll(JS:to de con- maremotos, devastadores, a per
quis.tar t.el'l'itôrio e !Subordinar I sona lidade humana se diLata
a 'população a um l'st'l.do es- I :m cadeia de medidas preventi

vas, capazes de relaxar-lhe a

espontaneidade, '�mputando Q

que ele tem de pHc;'esco e de
pt'oPl'io. Vive"se, aqui num. dr
cujo de provldencías asi-emicas,
$ufe cado por todas as excita
çõe,s fugitivas do- delicioso mun
do catqstróficO que nos cerca.

Compreendo, quanto os meus
arníg r s, os germanos da Prus-
5;0., g�nte torturada pela, obces·
são da hecatombe, não ad·:;.r,a_·
riam nasc�_ aqui. CO,sia o povo
alemã" de tal modo de superar
,Si!' na dO�-q da tem::)'ôstade, que,
qU!Jndo el� não lhe aparecem
ele '[IS inyenfu, para nelas. tr-e
P'i.r_ ,1::_ pn�dPjta_l'-:-�e:. JjO _abismo.
Q chileno foge, graças a umr
técnicn de eva,sã�, dos riscos da
su']; natureza. Com·::J de'veriam
fulcr.ar cs alemães o haver naS' Danion Coelho e o
cido em cima desta canlilheí,'u
p!:.ra todo 'o temp:} expe,im'3n
tal' a fiensação. da. dança e da
queda num ab:smo que OS mor_

tifica.
'

ANão vive O presidente Videla
aqui com um tacess�l'io da ter
ra, como um desenr.aizad·:. dela.
um ausente dos seus patéticos taram UIllH ação C!ltljunta" ten.
e, perpétuos dramas. Ele não é do em vista a unidade das 11ao

_
1.527"

tão POUC!} um inumano, como cadas pm'111ll1entai'ps dn PTB
�lmlimjmUlHlm!illllmmlllllm'il 'anlos vOssos comp!llriouas que i:.' dO PSP. Foi uma palestra
___-_-.......--- c-cnheço, e nis'o é qUE! cSnsí·ste ..

[l, SUa 'orir:;inalid,ade, a SU'Q .eles' c:ol':'lal em que, se revelou,

.ummnmmrmlmmmnmnHii'. lumbrante wzão de ser

Chile-,
!lUlIS um;_] vez, entre ambos, e

- �. no. EI.! é o único homem des interessante \1TIidflde de P0(itQ,;

=UI ".

l f1 t
� que, tenh'J, encontradO, nesta de vista,ª' mer a rOR � lingu'·. de terra., que é visceral-

..

I:: . " mente, desapiedadamente, sata

_::_ .! nícamente, EÍsmicQ, porque -i,;';-�Ri;:-GO-N.n";--;V"'8::-'COBKIITOII ',.1 I "blü:Ut" com as -pedras, os 11e-
.,

, ;,i......J ....

�l ' Advo��_,

aoa iJJu'1íiI.tIJ&ô, .. I � llhaseos, a. agua e () fogo cen,: }ikjddênelà fi, l!l!5élittifli .� tr'_1 <; os eutl'os {'gpl€nd')l'es ao
'W.l1$]!ll.}'AlJ.alUlIIUmmlmmmnUmunm:: I Chile. Os outros �l _::::.. _'�. Rua Brusque • 95, jj'une 14'12

Rua. do OUvidol n, 100 -

Foltes 43_'1634 e 43-s991
S. PAmA

Rua '1 de :Abril n, 2SO -

4.0 andar - Fones 4-8277
e 4_·4181.
Bé10 Rori2:0nte; R: (l<)Wí. H
Forto .Alegl'f)� Rua ílíOJ1I

KontaUl'f. lG
CUritiba: R. Dr Murlel. 108

2. andar - Sala 253
JolnvUe: Rua a. Pe� D2

"..__-_

trangetrn" •

Desta fOl'ma, só existe agres-
são si, o pais Iôr "um dos vá
dos países Impor-ialistas".
Para Moscou, o unico tmpe

I 'allsnu, que existe' é a atitude
das democracias, que seriam Çl.S
slm, os únicos impel'i:1jistas e

05 untcos agressores pDssíveis;
Uma :Jgressüo _por país co

mnntsta, tlll COlHO a China con

tra a CorMa. isso náo é
sfio., •

F
- ftulomovel
-

mo, 1 (lv[�rid.) -- {]

-

� TipO, l.fJ29.

-
-
-

F'ol'd A.

\'el'sa num ahno�'(t ir.timo. O
Filho m:mtivE;ralll longa ('(m

yiç(:.preddente da HepL1!JlicH e

o p'esidente do PTB, !Segundo
apurámos, �it��'ram um (.'x1me
ela situação nacional e conser-

à rua, São Paul" ·D.O ._

-
�
-
..

-

=

..
-
-

...

-

S'
e
E

mar o gabinete, sed o So.·

cialista Ramadiér, ex

pre;1úér, ou o sr. Réi1ê W'B.yer.
radieal socialista .

H
VAGAS 'NOUTROS
OA.NDA.'.RIOS

O prof . .Alirio Luiz de .Almei.
d,a, à guisa de jnfOrm(!çãC, dia
s,e, par fim, que existem, ain
da, v:.agas ·nos grupos eScolares
"Santos Dunlont" e "Luiz Del_
fina", Cnde poderão ser ma
triculadas as crianças que não
con;:;eguil'.am inScrição nó,\; de
mais est-abelecimenti:ís d.; ensi
nO•

•«18 1926 O Int.inational "IV. o StCRd ..,.
�o mercadorias • Gineros d. pr".1N ié
eesúdCld•. do. control produtor.. Uot �

••..
oó Sul, • r.d. d.
conce!!sloi16r1o! lnternotionàle"',
pr. 00 dispôr do, proprl�t6_ •
cominkõ9. Internotlonat para�
Ih.s oisisténCio niricôníca n4Ko�

eoMft.ldorai.
te Noi'to
O

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Deter.minação que vem criar preí'uitos às organizações telegraficcs particulares
:;�:::t��:;�::�op:e:�:g:lU:��: Manifesta�se sôbre 'Q, importante �!JnilimllmnmmmimmmmmmmmmmmmmmllllmnmmmmmmmmnmllllmnMmlllmmm�

ds, tcdo injustificá- -

E d,pme ,.,..".t. St�c;,�!ã.'!" "�'�IC"�'i",V:��ge='����Q�,m;,��;'w�.O�I�_ ; O L K :�WA GEM
-

tiu'O- nesse seu reparo:
.

,.: 'destw3rn ti Sl!'nrn', ll1th.st.tn1a_1 VeIS s�nle�te em ClrcunSl311Cl:S ==
,__�__� ;;;_,

. a tedos os serviços Jornal;stl,.. oxeeperonais que 110 caso IlHO
_._,."Ninguem ignora a celeridade ,-

íntormações jor' .cos
encaminhados at'!'ll:vés dos mente a 'iodos, sem p"io!'Íd'lde concorrem", = ( '''O carro do povo" I ;:::::

especialmente " ,�__

,

_ ___ .. ,.__� ��__.,._ ..",_�,-__�,_o_._
- -

== A Sociedade AaôailDa-
=

�

� lDercial MOELLMANN, COftjIB ::
� �

do t6llDOSO ' carro �
=

-
-
-
-
-

campa de informações, não se

compadecem da tentídão, ca

do trabatho buro

por diante,

BLU1\'IE;NAU, 2-3-1951
,�_._--_._-------��-----------,

Geral dos (
esplchos d

s e Telegrafos.
Miei nal

rr
l'I!i

(I

Nos bastidores do mundo

lendas ccntradttór.as, escritas
om épocas diferentE':; e cheias

O livr-e de receitas é, Dia rea- de êrros históricos, queus igre
]!J{]ade, um dicionário. jas tratam ele fazer passar POr
Em IUSSO, I) livro chama-se Um livro sagrado".

"510var Inostrannykh Slov", Os comunistas def'iném, a se-

Em português. "'''se titulo gu'l', II que é um missionário.
('ue!, <l zer "Dícionar}o das I "O llIissionúrv, __ o diz o

Palavras EstraJ1,,··II]·ue" 1,,·r,· ,"�. ,.,t" ".
, Kremlin _ .. e uma pessoa nwn-

Entre as palavras estr:lllogeL I e;aól por uma igl'eja poderosa,
raso palavras cujo sirtnifieado qu.a�(' sempre com o apôio do
é com efeito estrnngeiro para
os chefes comunistas. r1glll:a a

Por AL, NETO

DA DIRETORIA

O's cozinheiros do Kremlin
acabam de dar a conhecer um
livro de receitas que nos per
ilHe entender claramente que

de cJasse de cQni1da êles estão
o

preparando- para o mundo na
de

cozinha da, União Soviética.

sempre (ü;jl,,!1 ideologia
classes reactonár-ns".
A defi[j cão de lJibJi.a

-ca ainda melhor O que
munismo.
"A hlblia ,--, diz o d1cionár::o

vermelho _' é urna coleção de

�
�

�

-

=

-

-

-
-

cessAo.ária
das exemplo, Il!OS países celentais ('

semt-colonsaís .

"O missionário t' gel'alm:'nte
um a;ge·nte de espionagem dos

usurpadores ímper-alístas".
Algumas das defini�'ões do

(jid:onário comunista seriam
,até er,graçadas si não fossem

trágicas.
Sào tritgicas porque reve

lam uma mentalidade com a

qual não há forma de ncôrrlo

passeio de duas portas, ao

preço de ces 59.750,00,

alclDio VOLKSW.AGEN, par�

ticlpa que já recebeu e dIspõe
proata entrega,para

de

-
- -

-
-

�

-

-

�
-
-
-

11\,--

possível, a não ser que ace!
temos literalrnente o ponlo clt' -

I
Este é o casn (111 definição

de escotçl1ro.

vista comunista.

\,od' 'e eu estamos acostuma
dos a pensar bem (los escotei

ros. O escoteiro é sinônimo de

(Conclui na 2a. IJag, .etra A)

ua IS de NoveD1bro b. 1091

posto
-

-

-

-

-

-

tece"
----

-

-5
=.
-

�
-

pulavra idealismo.
Eis ii definição

sovê-r-nn, para 'fazer propagan
>la religiusa entl'l' os povos

mais �trazados, como, por
de

30 doe dez�mbro de 1950

textual

� • • '" * ••• l' ... 48.344,40
97,372,60

idê'arsmo, segundo O dícíonú
rio db Kremlin:
"Idealísmo e uma escola fi

lcsóf'ica . l'eadIonárill e anti-ci_
entífica que, ao contrário do

materialismo, estabelece men

tírosamente a liMa de' que a

••••• � ••
_

� .. ,. s- �

46.081,40
conci{�lIeia e o .espírito" ..s:io

";H,imordiails, sendo
secundária.
"Durante

ou;vtÚOS,
CiAB6AJ:n:'&.

no

DR. WILSON SANTmAGO

PASSIVO

Assistente da Faculdade de
Medicina d& Un.t.verlidad.

-

.. �
� . coc.oco.oo

32.887,80
.35.960,lf}
117.81>'(00
6iJ:428,20

- do BraalI
CONSUL'i'AS:
Horário: dás 10 ás 12" hôr.as
e dás 14 ás 18 horaS.

850,119,10 Oonaultóroo : Rua 15 de N{)_

vembro, 742 (Ao lado da

Buatarmaj ,

.. • � *�
'" " .. 343.177,80

129.700,00
66.123,20
227,972,00
40.402,50
1.588,80

130.145,60
90.000,00

São PaUlo. Brevemente

berá c3D1ion tes
r

ônibus
COMERCIAL

Vl(lRft DRUIS S/n
rurais da marca,

.........
=-
-
""'""

-

-
-

-
-
"-

lDesrna-
-

-

-

OLEO PARA FREIQ IDDRAULICO

"ti S u-"BICICLETAS _

COMUNICA QUE AC.A...BA DE RECEBER UMA
PARTIDA DESTAS AFAMADAS BICICLETAS

"USU",ALEMÃS n

Seja inteligente compre a melhor bicicleta na

COMERCIAJ� VIEffiA BRUNS S·A. - RUa 1;)

Novembro, 923 - ao lado da igrejaMatriz.

541.012,70
22.638,70
90.000,00

129:1'00,00
91:338,90
19.,954,70
24.308,90
63.428,20

Biéiclet'as Vendas _ • • •.••••••••.•.•
'

Oleos Vendas • _ _ .....• , .•. , ••
'

••.••

Descontos Obtidos . , _ ,

.

JÚrt'5 de ]l,[óra • . .. ,., .••.... , ....•.•

889.545,30
18.161,70

34,90
45.219,20
6.444,70
3.340,40

19.635,90

�1l1ual, a extração portugues'l
s_tÍJuge. a 2.400 tonelada,,; a dos

EstàdoB t'nidos 2.200; a da

'J301iv1a, 1.500 e fi da Bi)'mu

I nill L 400. Estes quatro liaises

Ca·pital IntegráliZado ... ... ... . ... '"

FundíY:dL� reserva lega:l e outras re sel'v•...

expnl":',C:iio, a estatística )l01'- Suecta ccntinua a ser o maior
tuárrn nos reveja alglll'S a:;jJ('('- importador europeu de banana

tos ausptciosos . Surgem, ele brasileira, télldo recebido, no

um momento para outro. mer- n,{'�<; de clez€l1JIll'o ultimo, , ..•

CHios, Jl'll'a nossa produção :1- 11!J.:1!l4 {'a('hf)�" dos i!l2,�!l4 em

pTi('ola (' :ndnstl'iaJ, qu,,' pOd-i"" :'a:'eíli�C:-l 11:11':1, o velho cfm1.j

rii,; n lternr nossa sitU[l(�iiü lJllll- [ii'!l [e. Foram e !!I llu "('fldOs, nes
!'f:' defieiLariu no que diz rêS- "C mês, Cel'Cu de 1:1:1 mil Saeas

l)(":[o ii h:j];m\.'�l l'(JJ1JI'J'('i!l1. \) de CGlf\". .\il�ih n Sueeia figu
.hp<rio, pOJo exemplo. q�"t.e S{i d- "H ('Ol1JO lH:ii;)1' hliPortadOl' da_
gOnl reel�!'("tll jl1j_t'l'cHn�hili eo· (l:Wlé ('oltUnente, COlll 72 mil

1:j_']Tilll ('OI!! [) I:I':lóiil, 1I'all.�fol'.- ,::1('(;';. l'ma industria br;!silei-
r�r$
Cl'$

15.000.000,00
2H .417 .,252,10

.

I
" '.<1, a de eOnfeeç:w de IRpís,

Tota.l�ao não exigiyel . .. ... ,.. •.. ... ... '" CI'$ -l'i .:117,252,10 meU-se inE'SjlCI'adalllente no 1)S.) ;?I'eoni"a lJOllS l1lel'Cad05 na

J\HENCIAS Ji] ESCRITO'RIOS NA iS PRINCU"AIS H:�i:\(�llR �KI, �,;;,�ri'/u�n í '�(: Ill'lior l:i:1H1-.raflol' :l: aIgo- AllJOl·l, a L"iílla. 2'\0 mE'S rJaS-
Dlii SANTA OAí.rARINA. NO RIO HE .JANI<:IRO .': (_'[íRf1'IR-1 i ';no. AssIm t' nll!'. de :).;>8-1 to- snd", fi Il!lvio chileno "Antar�

'l'tLxa..c,. dt' :D811ÓSi1iIlS i.l�dllda<; de filn·" que ('xpol'ta- th'ü" carregou ao í'aixas, com

Depósitos a vista (senrUmite)· DEPO'SITOS A PRAZO FIXO ];,os. Ih, llli\� rle dezembro, sr;. o ]WSI) !le ·1.5\;12 quilos, para

DEPO'SrfOS LIMITADOS Prazo mínimo de 12 m{;s��l': 6';, I! rn,Tt" " .I:{pilo ad'fll'rill a.!'ís·! Puntl{ Are.Has,' Talcahuano,

Limite dSl Cr$ 50.000,00 DEPO'SlTOS Dli: A 'ÇL�D pr·:r;: :.,rrO lm:d:H!as, t:'rlllllllUi(j ;l Ingln- f
Limite de Cr$ 100.000,00 Aviso de 30 di�t8 4 ',';, lert'a, aril'naS illlJlortou �H5 10- \'alparaiso, Afdea, Calhau c

DEPO'SITOS POPULARES Aviso de 60 dia�l 1,l!2�;, neladH� e a Fraw:a 801. Para Guu'laquij_ Os ted·(klS, no cu-

Lilll't d C $ 10 00000 50';fo A' d no dI' r' r' a ,\n;:;t!'i11ia, lon;:;in.fUO país do tanti), continuam quase sem
I.e . e. r . I VISO e v .as .) Jj

\ Aviso dêi 120 dias f)J/2�(1
13df!u" rmbm'camos nesse figurar na estatística portlla-

• "('j t 1 I s P FI 1'1·a No mês de dezembro', ti.
. .

. CAPITALIZAÇÃO SE1\!ESTRAI.I _. .

,.

�H!': :)lJ. :onear a, � . a:a as .
- .

ABRA UMA CONTA NO «INCO» J� PAGUJi] í!01\l CHI�QUE li 111111lt).S j'f:meternns .1" tOllela- W'fllOS uma partida, de 1.58'1

-,
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honcrab1e", William Bendix e em e 'Iü"', Il::;ra

<,ont,,--1('8, t'Jmsndo se por bf.5e

pamela Brittcn em "Bo!'n Yes- um 111ilhar p()r segunllo, :;o!'Í31t1

QUARTA PA'GINA:
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Ama! Fr:ze tu mvsmo o teu des'in,o:
el'i{l o teu sonho e vive-o, EOlülad':l',

O homem bárbaro ,torna-se divino
depois que prov:, DS emoçôvs do amor!

SOfre! Comedimenlo Cu dt'-sat:tlO,
Toda paixão traz Sempl'c a lgumn , dó!'

e. ernboru mu.t.as vezes assaaeino,
o sofrimento é hEróico e redcnor-,

Canta! Exp!>c.�S'l no vei-s - ma is sublime
- Os sentimentos de tua r lma casta.
-

ª e '8 mãgGa inexorável que te oprime", :;:

:- m, afinal. hás de Vel' que urna canção
S:ll�fii�lIJiiiBI

_ª fe;ta de um beijo e de um suspiro basta -

�=-
para ÍlT1.ort-ar!�r:r teu cora(.:üO! _

"mnnllIIHIIIIIIIIIIIIIII!III!lllllllllllllllflnllllllllllll:11111111111111111111111';"
__. -- -- --....-.� _" - - -_ -- - -- -- - .__ - -.. - -
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ANIVERSARIANTES._ I Enriquecid.:J, de:::de o dia 27 de
-Transcorreu L ntem a d::l ta , leveI'eira pp" com o nascíment.o

natalieía do S1'. Ag'obat- Branco, , d3 uma ga""nte menína que re

artigo e dedicado Oficial de ceb.! á o nome ele .Iov.ana Ma-

Justiça da nosso For-um,
- Anivei's:q'iou-se ainel�:. Em

'data de ôntem o �,r, M�nr.sca!
Pereira Malhe 'r:s, inspet· r da

Companhia de S�gur OS Segura
.dora Br.a,sileÍ!'a,

- Transcorre llOje a data .!lO
talicia do jOvem Helio Gal'l'oz-

acha-se entre nós, G sr, Miguel

r a . A- s novos ruis, M�,t'i:l. .J,

de Arruda Fontes e .José !Ia
Silva F'-ntes, -:s nossos cumpri,
mentos por tão auspicio_roo '-1-

ccn'ec_mento,

VIAJANTES
- Pr' cedente d:> Porto Ale-

zi, fnh� (b sr. Alcides Garl'Oz- gre, aaud9 reside -li tunlmente,
zi.

- Ani'Vers:!I";a-':e em data de SChneid;::r, que por muitus anos

hoje 'o sr, Newton Laux, fun- ·esF've l'é!d"cado no e';mél'cio 10-

c;ionáric (,: Mútua Cntarinens8
de Seguros Gerais,
- Completa hoje mais uma

:primavera. o galante meninO

Alún GiIJvani, filho do sr, Eu

rico. Abreu da S'lva e exma,

Slll, Da, H,'Jtrudes.
, - ASSinala a. data, de hOje
o a.niversál'io na tulido d:::. sra,

Edi"h Porto, eSpO�3 do SI', Er

naui P�rto, ex_gerente- d�ste
rrratutin) ,

- Vêm' Jjlls.sar mais um anO

de
-

EU,! feliz existência, hoje, a

6ra, Luiza, esp".sa do sr. Rei
ncl(!o Schneider.

- Tl'ans�'Orrê hoj" o

rio natalieio dO menincr MauI',Q

Raul. filho do sr. Harry Mf!lul,

cal.

Da Praia de Q.mbor:ú, on

de fe tncontr_9.va em g zo de

férias, l'etornou a es:a cidade o

Tte. J:;,aquim Farü:s, br;'Oso o_

ficia! do 23, R. I ..

ENFERMOS 'Jml.� _"

- Encontl\�-�! já ha alguns
dias internado em q1L'lrto par
ticular no H sp-'tal Sant:: Cata- I
l'lna, D sr. N2�'C r Schecffcr, es

timado coletor eslndui1l dEsta

cid'lde, Desejamos a s_s, um

prcp'.) restabelecim'!nto,
PELOS CLUBES

- Cerc-ad:: de tedo intêress�

e entusiasmo v3m send.- a-

guardada !� grflndiosa festivida
de que o' C_ N. América leva

::l. ef&1to nc's

NASCIMENTOS 24, 25 e 26 do

_ Acha_se engalan::i�o, uEsdê

I
por ,local � praça.��rc-lio Luz,

_ 0- dia 26 de. fevereiro últimO, cc-nhgclli li SU2. seBe. C mo d'

com o nascimento de um robus[Q PI! xe,

nh:::s
guroto, _ que na pia batismúl re

ceberá () nCme de Antonio, o

ventur,c;;o lar do Sl�' AnLonio
.José Nasciment(} e de .sU3; es"

I·P.::r;go (105 p:1�dig:JtCISH
A gtipe é uma infecção ex'·

tremamente ccntllgi" sa. Sua

transmissão f-!z·�.� !l1'incip:lI
men'e pel:Ls g:.t"cuias de saliva

ou de mucosidade d-l. garganta
e· C:!�S foSsas n.a!'::_' 's, pt'ojEtad'H��'
pcl:� dG�nt�s, quando f'-llam.
tossem ou eEpinam.

bjdas e vár12s out!'as atrações.
diretoria do �inl-

pá'ico e tmdic:-on:1i club� vÉrde
e p:-e(.j não p up,,! esforços pa
ra que a a}u(fda feotividade se

CC rô:; do ma' s completo êxito.
O PRECEITO DO DIA

pOSa 19nês NaScimento_.
- Com c- nascimento de S;Hl

galante filhinha Aidée, ocorri
do no {li::; 20 de fevereiro P-P-,
acha '.se em fes'as o lar do �,I',

Erwin Bal'bett:-: e sua d'gna
cou'are, Da. Adelina, residen
tes em Testo Sallo.
- Aclw-se engal�!n'ado c lar

do sr, Haroldo Buschin,'.lti e lIe

sua esp,:)7':1 Da. Ericp, com ()

advento de uma rfhusta UJ"lli
na que na pia b2tismu! rece]Je
rá o nome de Lilian,

_ O lar de nO,,::o gW<llde a- "Não fale muitc perto du8 &U-

mig�, JQsé da S'lva Fontes, e('- tras, nem lussa ou e�lpi!·re. st'1ll {
ciente Insp,"tar do Mrutadoul'{} proteg'l' com o IEniJO a broca, e

Municipal de Blumenau, ,:lcha-,sE' lo n-ar:z" - SNES,

--- ---- --__..._.__

.alie-ias de
Hollywoort

Artistas de cinema DO palco
Em plena: temporada tea'l'úl, - trabalhr.mdo nOs palcOS daqui:

o púhlico da Cidadêl tias Estre.- Cesar Romero em "stl'ictIy Dis

las tem se. extasi·ado não s6 eom

o "Sader's B:::lIet", do Convent

Garden de L�ndres e tl. San
Francisco Opera Company-, que

acab,a: de -apresentar Bidú SyãO
em "L BOhême", como com ·al

gumas ccmedias e dramas., cujO
elenco é encabeçado p�r artistas

terd3.Y"; Vincent Price e Jane

Wyatt em "The Winslow Boy";
Do.l'othy McGuire 'e .John Ireland

XVI,
=

:= t-eUTt'O roi - irtr..u(.tli·ad.�
ª em 1780, A lJü]Ju!:tÇi'l", 1 "cal a- a decoraeãc escultur'àl.;

§ I precia-o imenSamente, mesmo l�hU1:n:L trall:;lau.ação destn-.

== porque as sU:::s csculturus são I v,erg,jUur� .

:: da la,,,'[< de (1,;s urtistas p'C:1:- llz.a.da atI; I::qm na F'rancà. Co
-

dC�', Carpr n' ;(;1' p:1i l filho, 1\.Ls mo precedente, p=de s: r -('it:ld:"

o r..:.Vo plano de i_ltlJ;;ini2J�çL- dh nL1S
_

num-i e:�cala T11UitO mais

ciduda L!:m exigênclus de alinha-I mCtl'sta, '0 caso da igreja romn.

mente que tOI'I1t.l:l Jrnposvivet a Ina de F'ou latne-Henry, no Cal

conttnun câo d:S5� edifíc'o no I vados, cuja última IJal2ustradl3
seu- lcct.l atual. Pcnvmum pri

e o fund:1 do côrc- f�ram re

mclrc (1111 d[:"J'uhú-l-: e 2-1n subs
cuados r:-ira O�s�€'. para. permL

t.itui.Io 110, uma l::}Vn s:'h ele
tirem a lldjunção de um'l nova

ccnhecida. é a

Íi:cj.[tção do Palacío

em Par-is, Est'! palácb ttnha si-

do construido "m 178,1

duque
sourrnhocne: o

Cardeal, que tornou 'U ee

acs 81 ano=, ali V:V€U. Depnis,
dule, c prlác'o foi tratro
festus e.splênd das em honra

Napoleão I e de sua côrt". l'vi

cc:mp;'ad3" p01' um gr-ande maga-espe"iú,·ulu.cc PZ':iuent€nlen"e, a

admlnlstrar-ão rJ-w BüJas Al'te�
fin p.n- snnse, sendo que c con-

ef'tudau 1J'2Iil" (I'_g!_; C daí a
fe�uadas 1.1 �pac:,� !'ecu�t"s, trato de -vimda impôs à obrtgn-
Foi assim que nc c2nLI'_ de çã':, da sua reconatrução. tnloP�]"a(;fin, (111 C:lll 501 que, �!liás.1

foi h"nl ;;l1C�d�Ü'l. Moscou, 1': €squ;na da rua corno era e caril os 11l�srl1os n1.3.-

GGlld, e da rua. Drlol!ssevsld, tsrta is . P�d9.ço por pecl'1çO, o

A m�l-:!;'j ô, ,j,-,! ,'_'j'-,;" " 1<1 um I urna {'ao"!. d:, iíjalns de 4 anda.- imóvel foi reedifl.cado no ba.irr',

p"s.-, li" quinh nj ss "Il.eLdas res co lor-uda, blJ1 Cit.1'1 de patins ,I de SaintJacque.s, nos jar-dris
, /'

l,leláli(o:� f'c i "l's(,.oL'l'tgadu" prl- do Observatório, E hoje a. séde

�� _� __ �_

.ra um I} ucu ma" longe. para da Sociedade cJ,)S Hcrnens de

triplicllr a largur-a da primeira Letrus da. França,
dessas dUl _s rua s,

l{ E 1\1 O R R () I D .A-g
VARIZES E l'�S'

DAS P�BNAgt _rUi -. o1Hl" rll�gb'
VISPEPSIÁ.S, P'ftISXO DE VENTRE, COI.IT1!lS,

BIANA, FISSORAS, COCEIRAS NO ANUS.
tJ(lllAÇAO, l'�lifOEã; R: NS, BEXÍOAJ JrIGADO

r. Jl� Tal»o
MEDICO

CUme.. Ger&i de Romcme,
ITO{;PAVA SECA: ! AlI

f 'fol'

I' �;J_Js ,'\0 LADO DO CORREIO E TELEGRAFO
1_ Ao' ALAMEDA RIO BRANCO N. B
,1 -

-

. eur.:;aG{l e sem desgosto,
Levantar-se ced.') é o segre

do para ter um <lia produt!!vO,
um bom llia. Levante-se cedo,
p�>is, e descubra as camas pa

ra 'íj_U6 sejam arejadas, Frepa

,1'(' a rrimeiru refeição, e ga
nhe tc-mpo fazendo comer as

pOiS, a miio, a primeira má

quina .de escre,'el' qne o mun

;0 conheceu, fc:t�! de madeira,
,-,{'dacinhos de arame e tipos
de impressão,
Os jorrais da época, nota.

damente a "Revl�ta Ilustrada"
publkúl'am grandes reporta
gells sôbre o invento que fi

gurol! !la Exposiç:fio A'grÍcola
c Industrial de Pernrunhuco,
elll lBtü, e j�'l E\:llOSlção _

Na
t'icn�lI da Rio de .1 aneiro, no

seja
mada ESCOLA DE DATILO

.

GRAFIA Jm_O FRANscrSCO

DE AZEVEDO, Serú urna for

ma pl'út)ca de reverenc;annos
fi memoria de nosso grande
p'1trício.

lHli'3 fi segunda metade do dia.

A tarde continuar o

tI) a -fl('spesa diaria,
fazer tIa cozinha um amontoa
do de panelas e ir\ gideiras .

\'i:;CÊ! )-carú aliviada se Javal'

cada vasilha logo depois de
- IIsada., De�)ois do almoç,o, ar

!,Um8r a coz) nha e descan�ar
unta hora esterdida -SO_PI'C o lei

to, J!;SO lhe I'c'laxm'á os ner-

Fr'lllC!<;l'O (L: Azevedo,
na hlrailJn do ""arte Il'J anO

Notícia tt'aJ:t;crita de

"MltUÚ", til'gão, de imprensa
dos alunos do SENAC em Pe

n,{r. do 'Sul,

1I"trk'o desde tenra iclad� <1('

lllcn�;LI'::;l! acentuado. pendor
ln:!'" as l' pudas, e�p('l'ialH1ente
,! fl,;i(,:1 e a lIlatemútica _ )Oles·

ma deplJis de JilOtlJ. J'l nrd:>n!l-
---------_-----

- -'"

que, no mundo inteiro, �

PfllllóllO e;,;critor a uEal' a nlá.

quiIl'a de escrever, o teiefollC e

o d1tnf()ne foi Mark Twain,
-- que entre C:; vegat_ais m�s

curi( SOl:' da flOl\l amazônic,l e:;

cá .0 earuru, planta de TolhaS

em'I!udas, que cresce nas rochas
dr,s cacheeiras e é tão l'iC-l [16

sal qUe os índios extraem df,!-a

es�-� ;lub"tânc\a, a. qual UtiliZétI:1

E.nl S1J�'. ·:-linlentação.
- que o númp]'o de

e_�:stenlp. num euto de m.'t,�:'i�

orgânica co +:unanho �le \!;nté'

nece�sát'ios 250 lnil an ')5.

- qlle 0S pr:mitivo<õ r--manOS

usaVan'l urn e:-..traord�.n0.ri·.1 !(.-

de cinema. Vejamos quem está tante interessantes.,

em "Summer and Smoke", t,o- medja pn;-a curar à picada dos

dos bons, artistas em peças bas- escorpÍõe>: mOntavam a vitima

PAltA f!om_ter .. Jca..
bri8i•• de seu filho, dé-_
Licm' 4. Cacau Xllvier�
M.ulta. ,erações� com,.....
"'''U'jôlltl; • «r.udt cf'ic&ela
Uitc iottMo ItlIBlI.r�

num jumen"o� c.om 'a fr�111 e vol·_

tada para :S c'luda do a:'1inml. "
deixavam que este fGS3ej e que
dessa maneix"a. pe-ll&av:.tn' E::t!�,

infalivel:nentc
do homem para.

encontradas
forças armadas britarnicas

>'egll!ntes regiões: AJ,ema.-
G'1Jraltar, EritJ:éia, Chi.

jum"'nt(l.

I
-- qu!', há cerca de um séeu·

lo, quando era int_ensa. a. prO. \

I CUl"a !1e .ouro na Calir5rni&, os

f
bancOs tinham permi"s'ía do

�overno para: s.e. -i,ransfll:!rCm
llVremente de cIda.de úm CIdade,

{li' que porisso, quando qnerlanl

; evitar o res�ate de ::;U'l.< notus i
,pC!' onr,o, muitos delea se fixa-I $
I vam em lOcais que '!nm YC'f- $
l dadeir( s eScondErijos; p que o '$
"Bank of MarrocO", por ex�m

pIo, f·oi deSCOberto pOi- dllt.ativea

depois de mn ano .'le invcstiga
GÓP.Il' numa densa fl�restr-L do

:mS'tado de. rlldi(lIT:'�.,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



sua satisfaçã'O'
, iJelas obias atualment-e em

.
,andamento .. O pe.�S'(lilll que

da Rua

çfies, elrt t;ais entejus, ile

V51'::0 ser mais que COm·

pel,_g:l,<!.Jras, pro,porLÍonan_
do- lucrus aj}rcci::l'veis.

Para inallg�J':tr (}(';: refle

tc<re!'" nada m,,�;s Ílltere3·

sante que a vh,'la de um

grant1e ,quadro eapaz de

atrah' 11�!l nssístencía ja.
mais vista em gh\Ínlldo'l
barr!ga, ye.:·(le,s .. Fúlendo �

Im prenca, o sr ,
li'l:nil.l

F'cl'J'ari que jú fl;ram h,1da.

tI,Oil clltc,nd':mentas Cílll1 O

Plamengo, {) clube mais

querido do Brasil e que ge

za duma )JopulurÍdf:ue LI

r rivel em todo O noseo t;;·

m:s�tl.' do rubrn-negrc, )10-

taci,o'. T,::tlvc.:! os !:o-mpro.

recidos aos leitor€.<I, que
,

,natm-almente toram por,
eE-l111 rc·alid,ade, a princJp'o
um sOlllt·o. Em cada 'pel-eja,
li Qoite, ru FCD terá uma

despesa ,de SOO cruzesros,
l[Uantia que est,á 300 alcan

�CI da !'o>nheeida, mentura,

Jenue ..se
iiovilha" 13 'mezos de

idade já coberta; 1'a\;,'1'

taira leg:-tjma.

iner-te, ii nova

D. Vasto Verde, que no últi

filO Campeonato d,sputado pe

la II Divisão da L. B. D., COI1·

quístou de maneira hr-Ihante,
o cetro máximo de 110s�a Se-

Casa ,dO' americano
CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAI. ORDINARIA

,1.' C· nvccação
convocad s os Sn rr, Adonis as desta sociedade anônima

p�I'!l II �soemhféia :Jerro! OI d nár!a que dev�l'ã .se rcaüzar na séde

,i,úcial, à 1 UfL 15 de novembro n." 487, del'ta cidade. pe13S 15 l.:n·as

mar" - do currerr'e nno, ,"fim de d-el:ber-arelll SUljl'e

ORDEM DO DiA
E"ame, discUESão e aprovação d{l relatÓl'io da DÍl'e(OI';a,
parEcer do Conselho Fiscal, ba:pnço e contn. d3' IUl:t· s e

perd'as refel'�nt!.s ao exercício de 1950;
,

Eleição .dos membros da Diretoria para o exel'cíc'o de

1951/1956;
Eieiçã'. ,do Conselho Fiscal para o exercíc'o de 1951;

Sug€stõe.s' de interesse wcil:I.

B1umenau, 23 de fevereiro de 1951

ALFRED FRESHEL - Di!'c1or·Pre�:dent3

l'H; fi ãi'Slll\tu, Tc:lc:,; :t:ru:ti'

(!um, uni 1'<10':0:;, :1 lila em

que, Véla r,,'mC;l'll vez n .. l

hid{,)'ia ,1" pehnl (,:ita!"

llt-nf�ef !Jc.;;;,<:anH!:.� pl·e�En ..

t1'0' um match noturno.
'l'alvez este elltlll'e""j(lirllen�
ta da Fel) venha ;';( rvi r Ue

estmulo jJ�\r.l cntr:lg de

M'ltS llliados, qur. deve:'i!lTII
t]c.1;.::u· df. Ia!!ü ti- pl'nI'issio·
u:•.l ,_'tiO l' e;,jjJH'f.Ul' !CP]!

àilll�elru ('JU l�.f.:t!l:::::�r''C;€:: de

.. t·.d \-u:íü.

torneía- Rí o-São Paulo não

perrn it a na vinda. até nós.

Ijll!!.ntlH então fGi li\'en1uda

a p6!csH;;H�d<.:, de UlIu:!

l'xil:idio do Fluminense,

q,:e cm JOlllvile enfrenta

r.í o ;\mériea. durante. ô;,;

fc"teje=" tIo centenário da

manchester . Tudo, Gl1tre

tUlltti, l: d úvidn. nuda es

tall{la ,asF:egurado até n

memento.

.. '...i \ ,;tá, senhnrus, fi qH2'

d(. muís imp{)l'tanüJ eneer;

BI,U}ffiNAU,2-3-1951

-. .�._- ---- ..- ---.........____.. _ ..._--.- ----_."--........-

ComercialVieiraBruosSIA
ASSEMBLEL\. GERAL OEDINARIA

Sh.::, convídados CE �enhoJ'�s ac
-

(Ji:��1 as J.1 se reun.i-sm f In �J};

s:-mbléia g-el'ul l rdinál'::', na s:;d. <lcütl, Ü lua 15 de Nov"mt'l'll,
!-123, t:rn BLllliC1J'lh1 i_,s 1(; l:c�'a:; c!L' dia 2�1 d� ILLl'CO de lfJfíl ,tfifll

(l" lLJll,,-l'drt conheciruent c e (: 'l:k'Ll'Cnl snhre u '::;<ruintl-;"
(Jl:DL1,� [lu Jl1"

J) Le-t.urn, det'IJe)'[ItJi.:> ",,!,I'.' c 1'. !ali'JI';o t!:� di! et r-la, bal:mçJ
geral, cuntu de luc: 0:, e l·CJ'11 ,f; E lJ� !'�f'el' 0]" C'onselJm F'Is

caI, tudo relrltiVtJ �,-: .. .: 1 c.íe:d d� "'YÚO. tnLcl'!'!1t1, em 31 de

Dezembro de. lU5U.
2} E1:âc;ãú (!-o c.:..n'"e!flO fj�e'J 1 e 1 t:! 'lH:�c(::i\"'03 .suplenl f'S.
2) Elêição do consc1hn fiscal e !CSpf!(·t:v::s E.upl?ute:3.

Blumenull. 16 de F't'Yel'l'ír', d" J!151,

JOSI�' MARQUES VIJEJHA - Dil'e' ,,!' Gel'I'I,te
FIU::DEHJeO BRUNS -. D'r: i' l'-GC-rcille

jAVISO

Ad1Um-::e :1 (rilpOS!f;i'io do", SI'R. [lc"Oni't,2S, 110 escl'itól"o d,'sLl

sociedndet Ú l'UO: 15 d-e Nt::V'�mhr,:·. 920, o.�' dO{4lnHf'nto� :1 que se

Jl'f�[(' c �l!l. U!l, do d"';lei"hi n. 2.627. de 26 de Fetel1lhro dO' lD40,

BJurncnall, 16 de Fevereir:' de 1[l51,

JOSE' MARQUES VIE'IRA .- Dire''Ol' G'3rl'lIte
FREDERICO BRUNS ._- D'r?ji.!r·G�rentH

------- ------ --- - -_ - ---------------

Oasa do Americano'
Mercado de

ao t:tulo "PartiCipações'." n:�da, temes a l'_gis,
me5Íniis C'oritinuam inallez'úvais, lul

AR'l'UR RABE JOR. - Dil'Etor-Gu-ente
SCHALI JENSEN - Diretor-Técnico

LUIZ DE FREITÁS MELRO - Diretor .Juríd:('D

Demi:lnstr�!ção do ATIVO e PASSIVO em 30 ll" dezembr", de 1950

Com:puny Exp"l'ts Inc ..•

890.25r{,QO
439.015.80
41 .104,00 1 ,�100, 3'76,80

4.9'13 .810.40

73.000.00

570.111,00
199.9B2,SO
32.855,00, 802,948.30

81.163.70 1. 801. 352,60

3.503.n60,OO
197.574,00

•

lllO.QOO,OIJ
40.000,00 3.841.531,(;0

-�}-_-
12,893,522,lC

s. A.
CURTU J<'; LONGO PHAZO

I·\}l·n'2çedcrc3 ..
.., � .

IJ2b-::!.ltures • • . . .... _ .. ' ••......••

Ol'densdos, Grat'ficaçü!s c Bünific(J,'

ÇÕ2S a j_Jagar . . .......••..•.....

Du,,!" e" :,:h', DesccnL&das . . .,." .... ,

FCrd Mutor ComJl:.luy _ COl1signal:ii'.
;�a':1U3.9 Ban(:;árjo - B. Bl'(.l�iI

SEguros AcunHlladus ;1 J.I.:Lg';j· .....•.

NAO EXIGIVE-L
C.::�pital . . .. _ , _ ; .

,\md') de Resel va Esp-,ei:,l ,

Fundo' Especial p,l�elhOl';'lJllclljlJ "'"

F'uncl j d' Heserva LegHl • . •... ", ..

F'und '. de Deprecbções .
' , , ...

FU!'ltlú t1" Pl'ovi.�,ãú . . .. ,., .. , , .. :
pj Ü·V. 1).(- Sub!!:L J\ráqlljl1ns Q 11'"eIT:1-

ll1fntas Obsoletas . . ... , , , ,

l?undD de, Retenção Leg-:11 , "

CONTAS DE COMPENSAÇJiO'
Empi'llhos de Segu! OH Ccn1.)·alados --

VaI' rIOs em T ,lulas D��cOl1tadDS , ••••

CaU�:;D lI:-! D J'"toi':� . . ... , .•.... " ..

f/EO .1�5,:H}
792,1'(45,)
5UO.OOO,OO

4G4. S47 .'tOt)
197,[j'7·j,üU
J �j2, 000,00

89.423,]0
�;3 .6:36,90
HL;1b�)uO :! .�7: :tJO,f,O

1 ,';üO, (Jon,oo
1,(}Ui).nOfl.ÜIJ
1,070.01J0,()Ú

7GO,OOO,i)O
oJ'18.·j[;(J,U(J
223.0110,UO

'lfl.4üÜ,QO
..tI. 'i,�'í' ,60 5. '177.64.7)60

:� . rJG:l. HGU 00

D7.57·1/10
JlJ}.OiJ:),I}!)

-

-iI} .(IDO,OO 3.g41.534,OO
--,�;---- -------_

12.893,;'22,10

In�pGl trl {} presente hal:1'1)'-:o em DOze milhôe,s. oituef:nj,Ds e

nL"tnta e três mil, quinh"iltos e vinte e dois eruzdto!'!, [' dez cel1_

(av s.

Blumennu. 30 de dezemhro de 1950.
ALFRED FRESHEL ;- Diretor-Preside')!"

AR.TUR RABE JOR. -- Dil'�tcl'-G2rente
SCHALI JENSEN -' Direto!'-'NC:llif'o

LUIZ DE FREITAS MELRO - Dh'etol' ,Jur!d'c'"

GIL AURELIO nOCHADEL, Crmiad:I', reg. CRe 0170

DEMO:\STRAGAO DA CONTA DE "LUCROS 1<:: Pil:RDAS"
DEBITO

Or df'l1r,dos. Comissões e Gratific'[lI;ões
Imp"stc,;, Taxas e L':'.s Sociais ,.

Fundo EE.:Jecial <..... Melhoramento .

Fun<l'(l de Resen'a Legal " ... "", .•

DividendCs . .

Fretes. Carr-ét s e DespêEas Yi':.#,ens
Des'P, Al'l'el1damento. C:tnsel'Y. Equip.
Prop:;g9url::! e lVI.ateriul de Escrilério ..

Jm�s e Descontos .. , "., ,.

Funda de PrOvisão
Funde de Depreciaçã:o . . ,., .... , ... ,

Lm:, F li ça .Agua e Mn�erial d2 Serv:çc
Despêsas D:versas . . ... ,.,.", .. : ..
Segur �s e Entrega d!'! Autos ... " ....

De"p" Cobranç�s e serviços de Autos
Don3tivos. T�legr,';1.mas e Telefonemas

CRJ<:DITO

�{'?l caciar iUF •

R[l�Ua� Diversa�

1.439,053,[;0
G.JG .436.60
(j�O.OOO.OO
250.000,00
192.000,00
161 . G58,·10
139.699,50
123,967,20
116.301,50
100,312,(lO
83,580,00
64.372,10
63,371,90
60.369,40
26.054,70
18,203,80 4,105.281,60

3 ,833 ,48.!;00
!271 ,796,60 4 .105.281,60

BJumeri:::u, 30 de dezembro de 1950
ALF'HED FRESHEL -- Dir(.tor·Presldenl�
ARTUR RABE JOR. - DirEtfll'-Gcrenfe
SCHALI JENSEN - Direto!'-Té�nico .

LUIZ DE FREITAS MELRO - .. Diretor JUl'hrt'iJ
GIL AURELIO ROCHADEL, Contad":lr, ,'eg. cnc 0170

PAHECER DO CONSELHO T'rsCAL
Os abc:ixo aS:5Ínadcs, memhr"s d'l COnselh-:J Fíl'ca1 d:' focie

daele Allôníú13 Cus:! de Am'�ric' 11:1 E,A, - Mercado de Au'omõ.
veis, especialmente reun;-c!os para ex.aminarem o balanço e conta!:,
doO C:-:Cl'cíc:o enc�l'l'ado' em 30 de dezombI':, de 1950, depois de fa

zerem uma minudoSa "erificação nos livros. contas e documentc',S
da "'·lm;ni�tr'lG.§{). c d � havc� sido :'llteirado de tud'J· P 'lOs mem_

brOS da D:ref,ori'll. prc.�ente ao áto, eão de p(!l'ecet: qu",o m2SInO

bala:c."o, demol1str'içãc., de lucras e perd:'" é contas apr::!
sentam a m-aior reg'll:ll'ida,de r� ex�tidhu. pc]o que J'ecom:'nd�rn
a �;Im (lp!cv�çã') pfja A<s"mhléia G1))':;1 Ol'dinál'ia.

Blllmrn:l11, 2:� de f2Vel'llh'lJ d" 1950
.

ll.rtm· Ji'ouq!lt't -- El';ch Don;).( El'o.ntlt -- alto Hennings

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Procuram
aniquilar
Tentarão os semi ..destrocados

,

TOQUO, 1 (PP) -- URGEN
TE � As forG:fS Ihs. Nações
Unldas 19nçnram_se sobre Os

comunsstas com baioneta-cala
da e os PUZ€i'Ul1l em 'pânico f"

fuga €spetftCUlal', COm essa

openiçao� ÜÓ) 3liadüs apodera
ram-se dR uma, Importante €"-

11';:;,1:1 fill poder dos vermélhos
e apro:�ijTtaln�!-�c dt- olÍtr:t� nn

ma V:1<,ta operaeão 11:11':1 ani

quilar novt-ntn mil crnnunlstas

os
áI

aventa
batalhões

TOQt:.IO. 1 (('PJ -- Quatro uma frente
divisões norte-americanas, trcs
cm'eanas do sul e umrr hrIgnda
hritanica, num total de mIl ho

mens; reíntelarnm, 110je pela
manhã, o assalto na Cor':'iã, TOOUIO, 1 (FP) � URG.
As operações compreEndeTIl.J A" fcrçns aliarlH� ocuparam

o QUE VIII PELO BRDSll

Amaral Peixoto pretende instalar uma
reFinaria de petroleo no estado elo
� Renascem as esperanças depositadas fundação do Brasil Central --

"Olíeelltrados no triallgulo
yongdu - HÚpngSOllg-H,mg

(·h<1ng. Essas opet-açôcs reali

zaram-se !la frente csntral
cnrenna, Ao se iuiciui- n fuga
das comrmistas, a ar-ttlharta, e

�, avineão 'lOS alíarlos começa

rsm a dt'Sp>c.jal' sobre os IllC<;

mos millnn-cs r- milhares de
í

ouelndas cip bomhns e v;ranu-

11a:�, estruçalhar.do-os, prat ica
mente. O ·general Rídgway.
comandante cio Oitavo Exerci
i o norte-amerícano, dirige

aliado
YOH :da nova

liado de' hoje, são corta'r as 1'0·

dovías de ,Yongdu}B�' !,Jara

W'OllchGn, que é a prir.cipal
base eTc ahastectmerito dos co;;,
mnnístas Íla Coréia eentraI;
bem como lançar pin,ças
torno de Chanpgyon, qu.e se

acredita ser o ponto de cOn

centracão das forças coreanas

no norte em retirada,

TOKIO, 1 (UP) _- Informa-HIO, 1 (Mel'hl.) _.- O [orna- f
J ni('Plmente, as in.trl1sões do

lista Samuel Wainer lambem governo fluminense se 1.'011-

"ai empenhar-se a. fur:do na ('EDitam ma po�'sibiJi(�aile de

batalha pró petróleo nacíona l , correguír meios para que O·

Segundo informações obtidas prcprio Estadn cor.,;;trua uma

pl'l,o colunista, o SI', Amaral refinaria. Não sendo possivel
Peixoto está desenvolvendo in- esse caminho o SI', 'Amaral
tensos L'sfnrços para conse- Peixoto estit disposto a dar a

!-!.uÍ!' li instalação, o Estado, cclahoracüo do seu governo a

d" lima l'efinal'Ía de petroleo, ! P'lI!)S capitalistas naciona,i<;,

pessoalmente a ofC'I1lsíva e in

centiva S('lIS soldados a massa-

1'l':1I' o maior 1111ll1el'O possível
de comunlstas.
".,,_..._--'--, �------�-----_----�- ,---�- ---------

Est- desmoraliladas asl
f musas receitas d vóvó!

da extrernamentn precária,' e

o Ikasil dispõe de muito POII-
co tempo para conseguir, no

d � A cI'exterior equipamento e

mate-I t
·

t . .:t

:�it:�Sillill��::;i{�:o�a�i("a��st�a��� pro. ege.8 prm« e .on a- gu =
�\II�aral Peixoto, em l�,alestra .. Retira-se Impunemente areia daquele local ..

ano'.: intimn revelou tumbern que " 1
-"

I t
' - 't t v

",' ,

"Ials, uma r,ee a.maç"ao, dIgl,l:!
I
,I (:,ue1x:! em ,a,pre,G?, ape,nas a'l

( e t,',rll1!I1:Içoes eXIs.e11 es nesse
vai tentar ri il:"talação de uma .

!. C" eles que
�le r'eg1sto fOI feIta u reporta- ,cheIa <lo lta.lal-Açu esta pro- sentIdo_

(e Id:lde, r;xp!tcam c fúbt"ica de adubos no Estado·
I 11 _!::('.l1l desde jornal· l'0 o objeli- legendo aquela praia, eis que, F"gem, assim, medidas e:í-

es�es empl'eg;Jc os mais ve lOS

I
do Hío, Quanto ao prOblema

t I II f \.'0 d,· despertara!' para o caso (1 ql1(tnd.o o rio se eneontra cOm paz�s Gl' resguardaI' aquele
:lD I'a la la, 50 rem menos Q- dn SO(la ('ilUstka, O SI', AnlU-
(,;tknte� pOI' Sel'('TIl mais cau- rui Peixoto \'etl1 estlldundo

'il't{'j'csi'() lIas, autoridades c seu volume nCtj:mal de H\Jrazivel recanto. o 'unico, a-

lt'1o'os'. c I)O,"�'llelll eXIJel,'frtll, cr,mvetentes, Refere-se u praia ra, os tiradores de areia nãn Eas no gemero, exÍster.te
, .>,� '('Olll a filWO a SUa solução, .

,
..\tl"lll e_:istente em Ponla Aguda, de rc."peitam a faixa vroíbida, ia popnlosa cidade,

O sr, l)al1lon COelho, 'em pa OI'ole esl[t s('IHfo l'eLirada [treia intrngi!lflo lmpunen1Pnt.eles1ra que manteve ôn.-tem no
, pão obstant(' a proibição exis-

palacio Rio Ncgl'o, com yariOs
tente nCliSI' senti,!o.

políticos, confirmou as illfói;mn Como se sabe, para aquele

Preferem empregados de mais de
0:0\' \ IOH(�L'E 1 (l;P)

·'1
hl'oe::lI'do; e a (jids[w trilha-

hl; o qUe "�>rlf'ii'oll, (:om gl'an- lI�ista e industl':uI, ([a Fni"el'-
(it. ;,spaulo, UIll f:flJl'lc:mte de !>frlade do Ilhno!s, [1arec't'
{'pl'lllelÜa f'1ll ptJ quI' lJl'OClu:av<' I ,'cnfirmal' {'sse dila�lo, Com
llíll" illtel'pl'ell' {>:II,[[ seu pro €�feitu, 1111l:! eaquete l'cal1zaclfl

r.! ,'alli�l de !.el�'visão, Qllel'el1flo
;JjJreser i ar uma !H'rsollagem
í!1l(' (,ol'l'espondt'Se a noção

(f<lV (J públieü telll de llll1a, ex'

pela rEl'PI'ida didsiio, ir fOl'lnu cia, juizo e padênc'ia,
a:le os empl'(·gaclol·es estilo disso, o rellClomento d\l tl'aba
eontl'at;mdo, (�e prefel'êu("'a, Ilho decai maís 'Íentamente de

oper'al'ios ('Otn mais de ,i;") anos pois d03 quar'Cnta,
,-�--,

��:g:l::;:1:;�'i�j.�;:��i� Pro9loveUo Supremo Trjbunai Federal' a
;lp ínei::.l ldGde e !1elnsstca ....,. VCt reestrulufaça-O do seu f Cll I-

-

;,;:,�\,'�,��:�" .':'�:�:�, '�O·:'I'·.
.

uo lOna Ismo
llwm"p (lt' l111'W Idade, En, PI'(;jéto, {ih}," trará helie)liícios à efideucia, (ias trabalhos ti 'o ,Sttf'remOI- Relatório
s�gnnfÍo IUIl;t1!" ficOll :1 jovem « - » Gill'esentawo pelo ministro l..a.uro Cmn'ít l'gr,: {( »
d.! "dQó1:; novaS, E vi,vú perdeu nIO, 1 Olerid,) �

-.O J'i1]i�O, f-'b n l'espeito, fri- r;lle êsse pl'ojéto, cOl1verti-
J<}n:�I-', l'iJis (!lll centenas ele 0- Suprelllo Tribullal Fed('!'al "_I!HL <lllC a equijl:1l'flÇiio (�'O nn lei, trará henefíeios
pin4,�es, apenas nove í01'3m a e\1 (I JH'Gll1oYelHlu a l'eésÍl'u- (k:>; {'tIl'AOS e vencimentos ú efieiC'ncin dos trabalhos
!,eu f:1..-m', tlll"lGiío do se'l fUTl,;i'ma- de_<; �"I'vidores do Tl'ibunnl dn Supremo, além de re-

Esmo, (J miui'_.t 1'0 I.:tllf't) :!!),� de Legislativo, criaI] dnnlar em économia rle
( ,IHl:1l'gO, em ",.u rel:llório tHlla s,l.na(;üo inegu\ ir que C,;I'CI\ de dois milhões de
f'i';jwe as nLivíd:1tlfs 1:0 ano E,,,';:;íl' solução rapida para cl'uzeirns,

beneficio dos proprios, in
tereZ'ses da justiça. Assim
foi constituída. a comissão

composta. dos millistros .10-
Sl' Unhares, Barros Barre
ia e Aníbal Freil'e, qlll' a

pl'eS?ntOll o pareeer apro
".Ido pelo Tribunal, de su

prhl1ento de vádos cargOs,
C'.talJeJecendo carreiras e

dar,do forma COl1fititueional
ao ing'resso 110 quadro dos

fur,;,iollaJ'ios. (Iue só serú
fpjto mediantt: concurso,

Nova IG!'qlw, 1 tlTP)
vIda COlHe,:,. aos 1:1 diz mI:-

Redução no orçamento· dó
Ministerio da Educação

ExpOSição dos estudos sôbre o assunto
mo, 1 (:\ferieI,) . EsteHc çflo.

no gabinete !I'O titulai' da Pas I �-- -

ta da Fazenda, eOllJ o qual ruo, 1 ,:\Ieríct,) -- Ikaliwu

(',)nfert>r ricll. o lllinistro Si ! se ontem uma rNlnião dos

l'ti;"S Filho, ela Pllsta da EdU-I (;Í1dcs d?s Esta(�os :\lai�res
c�rc:iio, A palestra entn� o:; "0 EXcrT[to, :\farw.ha e Acl'o

dr is lj[ulares \'�I'SOU solwe os nautiea, ('Olll o ;'::'llel'at (iois
I

l'ot'tes nas ,'erbas Gt'çamenlaiq }Itlnteiro, Chefe do Esbdo
daquele lllínistél'io, tendo ° Jfaiul' Geral elas Forças .-\rma-

: r, Símiic's Filho feito llma ex· ,Ia Bmsileirus. Hojt' o gene-

quarenta

FO['[II11 Ji!1IJa fixa(!1s

que dís�nllh:nll-se. (te acor�o I ç(�)es dívulgadas pO�·. est: cln-l ,A firmação cl� Conselho Na_
com fi lei, a investir o seu (h- IJlst'1 sobre a partícípação do cional de Pesquisas e a nomea

cheiro na rendosa e 'útil in- ,1'. Adhemar de Barros na cri- ç�ão dos seus respectivos, com
se em que se debate o PTB, pcmente embora seja
Disse o ex-goyel'nadOI' bandei- de pouca repercussão
I'ante ,iá gastou mais de <lois
mílhões de cruzeiros J:O prO- importarres do governo. Se o

!,,:rama pa,ra fomentar as

fliS-1
Conselho executar

.

fielmente
1941, quando interventor, teu- �úrdias � provoca:. d1Ssenções as funções que lhe deram ori-

tou, desesperadamente, obter a '·e peteh1stas de São Paulo . (Coscíue na 2a. letra .1)
ir,':talaçilo de uma refinaria em

cheia eloApenas

[ocal a.ftlWl1l as lJessoas dI'

11ll\'t.'l'e3 modestos, que não po,
dem frequentar a,� praias ma·

dtim'ls nesta fjU:lclI'a do ano,

Cítlls'titu.,i,-5e num vel'dadeir;)

!ogradouro publico e, cOmo tal

i-.empl'e mereceu a atenção fie

quem de, direitn. Houve tempo
em a eftada praia foi demar
cada para efeito de extraçüo
de areia, reservando-se a parte
pl'ir<l'ipaí nos banhistas, Nessa

parte, er'a expresSamente, proi
bida a j'etirada daquele mate
rial.

�nhirtlln paI'a Petl'opolis OS

�rs. Cnfé Filho, 1\-0' Daqu1n.J
e Gustavo Capal1em'l, Os dois
lt1timos praticamente já assu

miram as suas altas funções de

quino, tl'Oéal'am idéias. sôhre'

OS assuntos relacionnd:Js com

as atividades do 1,&110 Con

gresso Nacional.
Os convidados fiearal'n para

almoçar com O preside.nte, de
vendo as conversações, portan
to, prolongar-se durante a tar
de, POr outro lado o sr, Ri

(ardo ,Tafret tambem seguiram
;10 em'ontro do presidente da

Hepub1ica,_ em Petropolis __ A
conferencia entre O ]\;finJstro
do Tl'abaJho e cOm o Chefe- do

RIO, 1 (Meí'Íll.) _: Vár:as

Ilidel'''S
do governO I:io'Senado

fi�(ura_<; do nO'vo gOverno 'esti- t' na. Cflmara, Q pl'es':dente {:.

,eram no Palado Rio Negro, ,1 vice.presidente da Republi
(onvt'l's1ndo com ü pres'ldel1te ('a, com a participação dos. S1'S,

Getulio Vargas. r:e-fjú ainda GUstavo Capanema e Ivo Da�

segundo

l'e'

- Flori�a X Banií eor empolgante inter· municipal
Quer o «(011ze» de l\-faba revida.r aqueles 3 a 2 Soúrid08 eitn Rio :'UO Suê - Domin
«�» go. no eampo do F!órida, em Fortaleza., a inter'2t; sante p,cljiSja. '«_'.--)}
Retrihllinclo a "(sita que o

I
a SQI'te é madrasta ao quadro de sua eql�lpe, af:m de I'epl""

Flol'i�la, F, C, 11:(',. fe:- li: tem- que melhor presença teve nO I{ �entar condignarnE'd:e ,lÍüSSO1'0<; ,ltl az" () Haltll F, L" UIllI gramado, mtebol a11l3(lor nestE mter-
dos ma:s cate'gol'izados qua- Quando de sua excUI'são á n;unieipal_ ,

dros. da Se�n.tnda Dh'is:l0 ele Wo IRia do :Sul. foi 'o Florida der

do, S;tl, doara cumhate domingo I r··tado pela contagem de 3 a

!;f(,XllllO, 'em I'[)ssa ci(larte, no 2, Emhora exibisse um fute
ba:l'l'o dr FOI'taleza, ao Íf'i:'o- ccm'incenle, tambem da
li)\' de nOSsa Bh'isão de A1Jt3- alicIa feita, taltou chnl�,ce

I don's, AtraveSsa atualmente ":Itl tI'icolo!' lt)cal, tendo ai�
o tlUadro de 1\Iaba, uma f'lsp t1:! cOlltl� si duas pel"alidades
(ias mais promissoras, 111aXimas, sell!lo q_tíe uma delas

j'r,.. Hpitatla com muito rigor Se não são jogadores experL
ainda domingo ultimo den'ota- pEilo arbitro da. partida. :-!}c tados, teem a seU favor a

do o Vet'a Cruz F. C .. pela Agora, jOgando el11 Seu cam- grande dOse de entusiasmo ('om

(-"ol1tagelll (ie 2 tl n, jJenlpllflo, r.,o, coa1.an(lo ft0111 o alJ01'O de 'a" ,_ (lUe se empre� m,
i> hem '\ erclatle, na prorrOgação Slla torcida, quer o quadro de
pai' ('O!lt�lgenl m1nlma, uma F0rtaleza. reabilltar-se daquele
Y6Z {IUe a parti.da era dec1slytl, ,1'fyeZ, estando pal'a isso reali- T,artida programada
pela posse de onze artistÍt'H.> nll1llo intensos tl'e.inamento$

O Haitii F, C" por sua yez,

possui' um quadro onde mili
t:>11l elC'mentos muito joyens,
I'erdadeiras revelaçi'ies futuras
do futebol l"�asulense, Jogam

'*

muito a-rdor, possUÍndo
fobra e combatividade,

tiras p:fl'a p,)rlllo�:iícs e r.o

meaç:iies, TIHlo isso cOns

titui o ohJeto dt, um proje
to que vai ser examinfldo

pE'lo CongresSO Nacional,

O l\iínistl'O Lauro- Ca-

margO, pre.';id�nte do Su
premo Tribunal Federal,
em seu l'C'latório, salientou

f!lXPRE:SSU 1 T A J à fi A

A g 4 ti C 1 a:
I Rua 1.G de hOlT_ 366 - Tel. 14M
• viaje com lJeguranga, do medalhas, num dest�s gOlpeS

Blumeu.";u B Jo!nv!l.. ',I {'OlllUIlS elJ1 ta:is parhlus, onde

lif,sição ao seu colega. da F:I

zl'lvla, sobre os estudos j:'t

mi rioes Monteiro ! co;;fercll

tiarú COIll (} J)J'('sidente Y::r;.:as,
realizallfl� e que possibilitarão, !;Ohl'e os resultaclns ria reur.iiio

selll j,I'Cjuizcs aos serviços es- da tarde (le ontem so1>l'(' a'\

sl'lIriais, ('OlllO é o pr'}IJosito !1Jedidas que vem adotando

,]) J11'esiderate da HepÍlblka, <,"mo Chefe dali FOI'ças Arma·

lmla r�,du(.'üo ele centenas de Cas do pais,
millliies de (,l'l1ZCiI'OS no or�'fI-
menta do :.\Iinistel'iO da Ethll':l- (Conchti na 2,11 pág, letra Li')

Novamente adiada .a reunião

das

pI'ocurando

qlle não conloll com número suficiente ,de clubes.f-........---------�-,
Os eltll,es f�li:ldo� :'t Ll:D, afl I ,�d'-'Il!e. I::!lli ("'1111\ tio Cons,,· ";,,is.

'íUl' parece, ltao est;lI) mUltI) '11- ,l',scal. .\.h'IH disso teríamos a Entretanto, diminuto fo'i (,

t.t'l'eSSadDs pdns eleiçi'íes' a se i pI'estação de' pontfls l'eferente' :'llmero dos duhes que se fi
efetuarem nu entid:-,de, QtJ'1!'lol' {lOS perícdo'S de .1fI e ;,f} q mtij� 7i"!'�llJl rEpresenta!', o que fez
l'f'ir" esta",,' alJllll(;!ada:1 A�� ,. apresentação rio laudo í,êl+ l-C!!i! qUe a assemblHa fosse
�,<·Il1l:íêí.-. Geral Ul'dínúl';:I, ljiPU- ,"aI. efetuado pal'a apurar

",l.r-Ifl
HI'C'atla p:ll'a quarenta c oito

fiel ent:io tel'Ía tllg:lJ' li ele.içüu t a,� irl'cgulal'ít!IHles, tüo, ('OInclJ· hC-I':ts dellois, hoje :;1 noite, 1)01',
dn no\'o [ll'csid"ute e y'cl"jll-e. f ;,das nus mel"S l'SPUl'llvos ln- tnnto, l'filll qualquer numero de
�'t'

CDI1Rl elSr••
QUEDA DOS tA':

reprt'selltan te';.
Das d�as, l�ll1a: 011 !lnSSas Iagrem1açoes r,ao podpTl1 saldaI'

"tUs débi:os, ,gl�anrIe parte de'
I12s, ou nno se mtf:r",sSam, ab,

Solut:lmenl e, pelos [IFstinos do I
nosso assDciation E' s'Ulp!es- t
nlCn te Ilesnlndol' () que \'em

�-: I"or,tecendo, pois, lhl (fW' tudo
lmlica, depOis il-:tS "sujeiras"
havidnl> no d';t'()l'I'CI' IIe HI5(),
tini bom numero de dubes rle
sintere,sotl-se pelas coi,sas
dizem r'es]leito ú mento!'a

.10SS0S ('sportps, llouco se im
'(wrtundo com o que Iú venha
<l a-COl,.tecer, Vamos aquard,1t·
os aeqlltecimentos
hoje.
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